
   

 
 
 
 
 

SCHOLEN GEHEEL OPEN VANAF 8 JUNI 
Volgende week gaan we weer normaal draaien. Nou ja, echt 
normaal natuurlijk nog niet. Wel qua schooltijden en dagen, 
maar los van dat moeten we ons nog aan heel wat bijzondere 
maatregelen houden. We hebben er alle vertrouwen in want tot 
nu toe werkt iedereen super mee om alles  goed te laten lopen.  
Afgelopen dinsdag heeft iedereen via Social Schools een 
bericht gekregen met daarop alle aanpassingen en geldende 
afspraken. We hebben dit schrijven als bijlage nogmaals 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief, mocht u het bericht van 
dinsdag gemist hebben. 
We zijn blij dat alle groepen straks weer compleet op school aanwezig zijn. Allemaal tot maandag! 
  

  

HET IS GEDAAN MET DE RUST….. 
Heeft u hem gemist de afgelopen weken? Op 16 maart trokken we de stekker eruit. 
We zien vragende blikken maar we hebben het over de zoemer. Nu we weer op 
de gebruikelijke dagen gaan draaien, met het rooster van voor de sluiting, kan de 
stekker er weer in. Het enige wat nog niet klopt is dat we de deuren nu open doen 
om kwart over acht en de zoemer om tien voor half negen gaat. Voor de rest loopt 
de zoemer weer synchroon met de roosters en pauzes.   

 
 
STUDIEDAGEN 
In de oorspronkelijke jaarplanning kon u lezen dat we op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni twee 
studiedagen hadden staan. We hebben besloten om de studiedag van dinsdag 23 juni te laten vervallen. Dit 
om wat onderwijstijd terug te winnen na alle weken die we dicht zijn geweest. Maandag 22 juni blijft wel staan 
omdat toch ook de schoolontwikkeling door gaat. Dinsdag 23 juni is er dus gewoon school.  
 

BRIEF SKIPPY PEPIJN M.B.T. INSCHRIJVING TSO (tussen schoolse opvang / overblijf) 
In de vorige nieuwsbrief hadden we u laten weten dat bovengenoemde brief als bijlage bij deze nieuwsbrief 
toegevoegd zou worden. De brief is nog niet helemaal klaar. U ontvangt deze brief aanstaande maandag via 
Social Schools van ons. Excuus voor deze vertraging.  
 

WEBSITE IN ONDERHOUD 

De komende 2-3 weken zal er gewerkt worden aan de website. De indeling 
wordt aangepast en teksten worden up to date gemaakt. Dit kost even tijd. 
Terwijl daar aan gewerkt wordt kunnen we niet de actuele zaken toevoegen 
zoals de wekelijkse nieuwsbrief. We laten u via de nieuwsbrief weten wanneer 
de website klaar is. 
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Agenda 
 

Di 9 juni + wo 10 juni Schoolfotograaf 

Do 11 juni Afsluiting schooljaar met leerlringenraad 

Vr 12 juni  Nieuwsbrief 26 komt uit 
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SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfotograaf komt dinsdag 9 en woensdag 10 juni op school. Allereerst worden er 
individuele foto’s gemaakt. Uiteraard neemt de fotograaf daarbij alle maatregelen en 
afspraken m.b.t. het coronavirus in acht. Groepsfoto’s worden dit jaar niet als groep 
gemaakt, maar men maakt een collage van de individuele foto’s, met de leerkrachten(-
en) er ook bij! 
 
De gebruikelijke sessie op de woensdagmiddag voor de broertjes en zusjesfoto’s gaat 
niet door, dat zult u begrijpen. Wel is er de mogelijkheid dat broertjes/zusjes die op school 
zitten met elkaar op de foto gaan. We doen dat als volgt. De hoogste groep (8d) krijgt 
een seintje. De kinderen die met hun broertje(s)/zusjes(s) op de foto mogen gaan hun 
broertje(s)/zusjes(s) halen in de andere klassen en lopen met elkaar naar de fotograaf voor de foto. Daarna 
loopt een ieder weer terug naar zijn/haar eigen groep. Dan is groep 8c, 8b, 8a, 7c enz aan de beurt, totdat 
iedereen is geweest.  
Aan u de vraag om dus thuis met de kinderen af te spreken of zij wel of niet op de foto gaan met elkaar.  
Misschien handig, zeker bij de wat jongere kinderen, om een briefje mee te geven met de naam van de 
leerling en met wie hij/zij op de foto mag.  
 
Hieronder ziet u het rooster zoals de groepen zijn ingedeeld.  
 
Dinsdag 9 juni                                                                                               Woensdag 10 juni 

 Fotograaf 1  
in nieuwe speelzaal 

09.00 – 09.15 3a 

09.20 – 09.35 3b 

09.40 – 09.55 3c 

10.00 – 10.15 8a 

10.15 – 10.30 Schoolverlatersfoto 

10.30 – 10.45 8b 

10.50 – 11.05 8c 

11.10 – 11.25 8d 

(11.30 school uit) 

  

 
 
 

 

 
AANPASSINGEN JAARPLANNING 
Door alle aanpassingen, maatregelen, afzeggen en opschuiven van agenda-activiteiten komt het nu beter uit 
twee geplande activiteiten op te schuiven in de tijd: 
 

Tuinochtend  stond gepland op zaterdag 13 juni  dit wordt zaterdag 20 juni. 
Klusavond  stond gepland op maandag 15 juni  dit wordt maandag 29 juni 
 
U leest dat we beide activiteiten wel door willen laten gaan. Het spreekt voor zich dat we bij de activiteiten de 
geldende maatregelen in acht nemen. We hopen dat zowel de tuinwerkgroep als het klusteam zo op een 
goede manier het schooljaar af kunnen sluiten.  
 

 Fotograaf 1  
in oude speelzaal 

Fotograaf 2  
in nieuwe speelzaal 

9.00 – 09.15 1/2a 1/2b 

09.20 – 09.35 4a 5c 

09.40 – 09.55 4b 1/2d 

10.00 – 10.15 1/2c 5d 

10.15 – 10.30 Pauze Pauze 

10.30 – 10.45 4c 7a 

10.50 – 11.05 5a 6a 

11.10 – 11.25 5b 6b 

11.30 – 11.45 6d 6c 

   

13.15 – 13.30 7b 7c 

13.35 – ……… Broertjes-zusjes foto’s  

(15.15 uur school uit) 
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JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2020-2021 
Terwijl we nu dagelijks bezig zijn het onderwijs van dit moment op een goede manier vorm te geven zijn we 
ondertussen ook druk doende met de organisatie voor volgend jaar. De jaarplanning voor het schooljaar 
2020-2021 is ondertussen klaar. We willen u in deze nieuwsbrief alvast wat bijzondere data doorgeven, 
handig om alvast te noteren.  
 

Schoolvakanties 
Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober  
Kerstvakantie  18 december n.m.* t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 
Pasen   2 april en 5 april 
Meivakantie  26 april t/m 7 mei 
Koningsdag   valt in meivakantie (27/4) 
Hemelvaart  13 mei en 14 mei 
Pinksteren  24 mei 
Zomervakantie 16 juli n.m.* t/m 27 augustus 
 
Let op: *n.m. = namiddag, er is die ochtend dus nog gewoon tot 12.00 uur school! 
 

Studiedagen 
In ieder schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland voor het hele team of een gedeelte daarvan, de 
kinderen zijn dan vrij. Dit jaar zijn de studiedagen gepland op: 

 
Vrijdag 16 oktober ‘20 
Woensdag 25 november ‘20 
Maandag 4 januari ‘21 
Donderdag 4 februari ‘21 
Vrijdag 19 februari ‘21 
Dinsdag 13 april ‘21 
Dinsdag 29 juni ‘21 
Woensdag 30 juni ’21  

 

Andere vrije momenten 
-Op vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school, alle groepen draaien die dag tot 
13.00 uur (i.p.v. 12.00 uur).  
-Op vrijdag 23 april doet de Jozefschool weer mee aan de Koningsspelen. We hebben die dag een 
continurooster. Alle kinderen zijn die dag om 13.00 uur uit.   
-Donderdag 24 juni houden we schoolbreed een wenmiddag. Alle groepen schuiven dan een ‘jaartje’ door. 
De kinderen die na de grote vakantie bij ons op school komen worden deze middag ook uitgenodigd. De 
leerlingen van de groepen 8 zijn deze middag vrij. ’s Morgens is iedereen gewoon op school in zijn/haar 
eigen groep. 
 

Diverse oudergesprekken: 
Ontwikkelingsgesprekken , groepen 1/2 t/m 8:    
Dinsdag 29 september en donderdag 1 oktober 2020.  
 
Adviesgesprekken groepen 8: 
Maandag 11 januari en woensdag 13 januari 2021. 
 
Tafeltjesavonden eerste rapport, groepen 1/2 t/m 7: 
Maandag 15 februari en donderdag 18 februari 2021. 
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Informatieavonden: 
Kort na de start van het schooljaar houden we weer een informatieavond. Deze zijn als volgt gepland: 
 
Maandag 7 september:  
Groepen 1/2 aanvang 19.00 uur. 
Dinsdag 8 september: 
Groepen 7 en 8 aanvang 19.00 uur. 
Woensdag 9 september: 
Groepen 3 en 4 aanvang 19.00 uur.  
Donderdag 10 september: 
Groepen 5 en 6 aanvang 19.00 uur.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOERA GESLAAGD 
Gisteren, donderdag 4 juni, was het “Vlagdag”. De VO 
leerlingen die dit jaar in hun examenjaar zitten hoorden of ze 
wel of niet geslaagd waren. Ook heel wat oud leerlingen van 
de Jozefschool gaan nu, met diploma op zak, de stap naar 
het MBO, HBO of de universiteit maken. Anderen maken de 
overstap naar het bedrijfsleven. Gefeliciteerd allemaal en 
heel veel succes in de toekomst! 
Team Jozefschool.  
 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
5 juni 1/2C Jimmy 

      
5 juni 5C Vincey  

      
6 juni 5B Selena  

      
6 juni 5D Viggo  

      
6 juni 8B Gino  

      
7 juni 3A Steff  

      
7 juni 8B Daan  

      
9 juni 4B Brechtje  

      
9 juni 7B Shane  

      
9 juni 8A Jari  

      
10 juni 1/2A Caroline  
      
10 juni 8C Trishna  
      
11 juni 3B Josh  
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